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Message
Dear Readers,

Greetings from TNOU!

I am with pleasure presenting this TNOU e-Bulletin of 
September 2022 which includes the significant activities 
of the University carried out during August 2022. This 
August 2022 was made very special in our country because 
of yearlong events of 75th year of Indian Independence 
completed on 15th August 2022. The country was 
proud in appreciating and celebrating the theme of 75th 
Independence Day 2022 - ‘Nation first, always first.’   

TNOU conducted 15 programmes exclusively for the 
commemoration of Azadi Ka Amirt Mahatsav from 1st August 
to 15th August, 2022, which consists of 11 are webinars/ 
seminars on various themes,  honoured corona warriors and 
freedom fighters, planted trees, conducted dance workshop 
of independence songs and Bharatanatyam workshop, quiz 
and debate competitions etc. 

TNOU concentrates on admission of 2022 Academic 
Year by conducting admission campaign through 
Regional Centres. The Learning Support Centres are 
also very cooperative in creating awareness about TNOU 
programmes for admission. The University is also speeding 
up NAAC works to submit IIQA at the earliest. The term-end 
examinations both theory and practical are now conducted 
during weekends.  

Under the able directions and guidance of the VC 
Officiating Committee, all the academic and administrative 
activities are well planned and executed. 
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Milestones in August 2022

 Corona Warriors (Honouring the Nurse and Sweepers) at TNOU HQs

  Honoured the freedom fighters of Chennai

  Tree Planting Ceremony at TNOU HQs.

  Organized 11 Webinars in various themes

  Dance Workshop of Independence Songs

  Bharatanatyam Workshop – Bharathiyar songs

  Speech competition on “Independent India”

  Online Quiz “Prespectives of Indian Democracy”

  Honoured Corona Warriors at Villupuram Regional Centre

   Fashion Show about Freedom Fighters for children’s of Staff  

  Debate (Pattimandram) Inthiya Suthanthara Poratathil Tamilagathin Pangu,   
 In the Pre-Independence 

  Independence Day Celebration

  National Conference on “Women Participation, Representation and Empowerment”

  Interactive Workshop on “Awareness Programme on Tobacco Use in Different Form:  
 Causes Cancer”

Our profound gratitude are due to our Hon’ble Chief Minister 
Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin who chaired a conference of Vice 
Chancellors of all Universities in Tamil Nadu to discuss on improvement 
in quality of education and research works in Universities on Tuesday, 
30th August, 2022 at Anna University. The CM asked the Universities 
to create syllabi with the help of industries and to carry out research 
of international standard. The State government has allotted Rs 50 
crore towards research, the CM added. 

The main aim of the University is to reach the unreached dwelling 
in rural and remote areas for their higher education as insisted by our 
Father of the Nation –

 “If we want to impart education best suited to the needs 
of the villagers, we should take the Vidyapith (University) to 
the villages. 

– M.K. Gandhi.   

With kind regards, 
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Report on Azadi Ka Amrit Mahatsav  
Celebration Activities 

The 75th anniversary of Independence Day was well 
prepared and observed by the Tamil Nadu Open 
University. The festival officially started on August 

15, 2021, and has successfully organized number of 
programmes/events since then, including seminars, 
conferences, and workshops. The Tamil Nadu Open 
University has commemorated Azadi Ka Amrit Mahatsav 
from 1st August to 15th August, 2022, in accordance with 
government directions.

S. 
NO Date Place/  

Organiser Title

1 01-08-2022 TNOU Corona Warriors (Honouring the Nurse and Sweepers) 
at TNOU HQS.

2 02-08-2022 TNOU Honouring the freedom fighters of Chennai

3 03-08-2022

Estate Section Tree Planting Ceremony at TNOU HQs.

SOCS Webinar – “Technology Development after Indepen-
dence”

4 04-08-2022
SOE & COL SWAYAM: The Revolution in Indian Education

SOTCS Webinar “Valvil valampera valluvam

5 05-08-2022

SOJNMS Webinar “Ithaleyalum Bharathium” 

SOMS Gandhian Innovation Principles and Sustainable 
Growth of Entrepreneurship in India

SOS  Pride of Indian Textile and costume

Celebration of 75th Independence Day –Events Proposed
(01.08.22 to 15.08.22)



6 06-08-2022 SOJNMS  Dance Workshop of Independence Songs

7 07-08-2022 SOJNMS  Bharatanatyam Workshop – Bharathiyar songs

8 08-08-2022
CCA  Students of TNOU Speech competition 

“Independent India ”

SOPPA Online Quiz “ Prespectives of Indian Democracy”

9 08.08.2022 SOCE Corona Warriors (Honouring the Scavengers) through 
Villupuram Regional Centre

10 09-08-2022 SOPPA  Online Quiz “ Prespectives of Indian Democracy”

11 10-08-2022 SOSS “Exhibition On Sparks of Indian Nationalism”

12 11.08.2022 SOSS Women Participation, Representation and  
Empowerment

13 12-08-2022

SOE
Webinar -  
“Dr. Vikram Sarabhai :  
Father of Indian Space Programme”

SOSS
Webinar “Evolution of Militant Nationalism in the 
Madras Presidency (1905-1914)

TNOU library 
TNOU library – Webinar  
S.R. Ranganathan’s contribution to library and  
information Science 

14 12.08.2022 SOCE
Corona Warriors (Honouring the Nurses) through The 
Nilgiris Regional Centre

15 12.08.2022 SOSS
Women Participation,  
Representation and Empowerment

16 13-08-2022 CCA
TNOU – Freedom Fighters Fashion Show for Staff 
children’s 

17 14-08-2022 Alumni Cell 
Debate (Pattimandram)  
inthiya suthanthara poratathil tamilagathin pangu.  
In the pre Independence 

18 15-08-2022 TNOU Independence Day Celebration

S. 
NO Date Place/  

Organiser Title
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Tree Planting Ceremony

5Tamil Nadu Open University



6 The TNOU e-Bulletin – September 2022



7Tamil Nadu Open University



National Flags Distribution 

As part of the 75th Independence Day cele-

bration, Tamil Nadu Open University had 

distributed National Flags to various Gov-

ernment schools in and around Saidapet, Chennai. 

In this occasion, the committee members namely 

Dr. T. Ravimanickam Asso. Professor, Dr. Aranga-

nathan, Asst. Professor, Dr. E. Iniyan, Asst. Professor, 

and Dr.R Arumugam, Asst. Professor has partici-

pated in the distribution of National flags and dis-

seminated the sacrifices of the Freedom fighter of  

India. 
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The following Schools had benefited and jointly celebrated the event.  

Name of the School: Government Model Higher Secondary School, Saidapet, Chennai-15 
Number of National Flags Distributed: 600
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Name of the School: Jaigopal Garodia Girl’s HR Secondary School, Saidapet, Chennai-15 
Number of National Flags Distributed: 800



Name of the School: Chennai Higher Secondary School C. I. T Nagar, Chennai-15 
Number of National Flags Distributed: 800

The students were enthused, enjoyed and showed gratitude towards the teachers for distribut-
ing national flags. The teachers from all the schools appreciated the initiatives of TNOU.

Technology Development after Independence

School of Computer Science is organised a One Day National Seminar on Technolo-
gy Development after Independence on 04.08.2022 through Virtual mode on the oc-
casion of 75 years of Independence of India. The Seminar was inaugurated by Dr. 

T. Ravimanickam, Chairperson (i/c), SOCS, Tamil Nadu Open University gave inaugural  
address. He highlighted the importance of Technology development in Computer Sci-
ence and insisted the needs of learning different technology in the field computer science 
for the betterment of the students. Dr. R. Kalaiarasi, Assistant Professor and organiz-
ing secretary gave the welcome address for the webinar. The session was engaged by the  
eminent speaker Dr. B. Lavanya, Associate professor, University of Madras, Chennai. There were 



nearly 94 Faculty members, Research Scholars and Students from various 
institutions participated in the webinar. E-Certificate was provided to all the 
participants. 

“SWAYAM: The Revolution in Indian Education”

The One Day National Webinar on “SWAYAM: The Revolution in Indian 
Education”- on the eve of celebrating the 75th Independence Year of 
India was organised by the Centre for Online Education (COL) & School 

of Education (SOE), TNOU, Chennai on 04.08.2022 at 3.00 p.m. through online 
mode. Dr.M. Manivannan, Professor and Chairperson, Faculty of Education, 
TNOU welcomed the participants and the chief guest. Dr. K. Rathnakumar, 
Registrar, Tamil Nadu Open University delivered the Presidential Address. Dr. 
P. Malliga, Professor & Head, Centre for Educational Media and Technolo-
gy, National Institute of Technical Teachers Training and Research (NITTTR), 
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Chennai gave the Special Address on “SWAYAM: The Revolution in Indian Ed-
ucation”. She presented a thorough picture about SWAYAM, its need at the 
present Indian scenario, various institutions associated with it such as NPTEL, 
UGC, AICTE, etc, its components and the procedure in creating a SWAYAM 
MOOCs. Various doubts raised by the participants were clarified by the 
speaker. The webinar was very informative and useful for the faculties and 
students. Around 214 (Two Hundred and Fourteen) participants took part in 
the webinar, among them were many young students from various colleges, 
Research Scholars, faculty members from TNOU, other Universities and Col-
leges. Dr. K. S. Ramakrishnan, Associate Professor, School of Education, TNOU 
gave the Vote of Thanks. The webinar was organized by Dr. K.S. Ramakrish-
nan, Associate Professors of School of Education, TNOU . 

“வநாழவில வளம்்பற வள்ளுவம்” 

75ஆவது இந்திய விடுதலை ஆண்டின் நிலைவிலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு 

திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், தமிழியல மற்றும் பண்பநாட்டுப் புைமும் 

மயிலைத் திருவள்ளுவர் தமிழச் சங்கமும் இலைந்து தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கத்தில நிறுவியுள்்ள திருவள்ளுவர் இருகல்கயின் சநார்பநா்க 04.08.2022 

வியநாழககிழலம அன்று வநாழவில வ்ளம்்பை வள்ளுவம்” என்னும் தலைப்பில ஒரு ்நாள் 

இலையவழி ஆயவரஙகு ்டத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் 

பதிவநா்ளர் பபரநாசிரியர் கு.இரத்ைகுமநார் அவர்்கள் இந்த ஆயவரஙகில ்கைந்து்்கநாண்டு 

தலைலமயுலர ஆற்றிைநார். திருமிகு. இரநா. பூர்ைலிங்கம், இ.ஆ.ப., பமைநாள் அரசுச் 

்சயைநா்ளர், தமிழ்நாடு அரசு அவர்்கள் “வநாழவில வ்ளம்்பை வள்ளுவம்” என்னும் 

தலைப்பில சிைப்புலரயநாற்றிைநார். அவர் தமது உலரயில திருககுைளின் பலபவறு சிைப்பு்கல்ள 

எடுத்துலரத்தபதநாடு, திருககுைல்ள மைப்பநாடம் என்ை அ்ளவில மட்டும் பயிற்றுவிக்கநாமல 
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்லடமுலை வநாழவியபைநாடு ் தநாடர்புப்படுத்தி உயிபரநாட்டமநாை முலையில ்கற்பிக்க பவண்டும் 

என்று வலியுறுத்திைநார்்கள். முன்ைதநா்க தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் தமிழியல 

மற்றும் பண்பநாட்டுப் புைத்தின் பபரநாசிரியர் – இயககு்ர் முலைவர் சு. பநாைசுப்பிரமணியன் 

அவர்்கள் வரபவற்புலர வழஙகிைநார்்கள். மயிலைத் திருவள்ளுவர் தமிழச் சங்கத்தின் திருககுைள் 

உயரநாயவு லமயத்தின் இயககு்ர் முலைவர் மு. முத்துபவலு அவர்்கள் ஆயவரங்க மு்கவுலரயும் 

வரபவற்புலரயும் வழஙகிைநார். இலைய வழியில ்லட்பற்ை இந்த ஆயவரஙகில உை்கம் 

முழுவதிலிருந்தும் பபரநாசிரியர்்கள், ஆயவநா்ளர்்கள், தமிழ ஆர்வைர்்கள், ஆயவு மநாைநாக்கர்்கள், 

தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் இ்ளங்கலை, முது்கலைத் தமிழ மநாைநாக்கர்்கள் 

உள்ளிட்ட 125 பபர் ்கைந்்்கநாண்டு சிைப்பித்தைர். 

Pride of Indian Textiles and Costumes Webinar 

The TNOU-School of Sciences, Department of Apparel and Fashion De-
sign, Chennai, organised a one-day national level webinar on “Pride of 
Indian Textiles and Costumes” on 05.08.2022. On the day of the webinar, 

Dr.T.Ravimanickam, Associate Professor and Chairman i/c , SOS, welcomed 
the dignitaries and participants. Prof.K.Rathnakumar, Registrar, Tamil Nadu 
Open University, delivered the presidential address. The Resource Person, 
Mr.S.A.Venkatasubramanian, Associate professor, National Institute of Fash-
ion Technology, Raebareli, Lucknow, delivered the special address about the 
pride of Indian textiles and costumes from the ancient period to the current 
era, and he covered the importance of Indian design and art manship in the 
world market In the aforesaid programme, more than 99 participants ac-
tively participated. The E-Certificates were issued to all the participants. At 
the end of the session, Dr.R. Pragadheeswari, Assistant Professor of Fashion 
Design, School of Sciences, proposed the vote of thanks.
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“Gandhian Innovation Principles & Sustainable  
Entrepreneurship Growth in India”

The School of Management Studies organised one day Na-
tional Webinar In commemoration of 75th Independence 
day celebrations of India on “Gandhian Innovation Princi-

ples and Sustainable Entrepreneurship Growth in India” through 
virtual mode from 11.00 a.m. on 05.08.2022. Prof. S. Subramanian, 
Professor & Director, School of Management Studies, Tamil Nadu 
Open University has welcome the dignitaries and participants. 
Dr.K.Rathnakumar, Registrar, Tamil Nadu Open University deliv-
ered a presidential address and he has highlighted the role of 
entrepreneurship development in line with Gandhian innovation 
principles. The day’s speaker Mr.A.Adarsh Mittal, Head of Train-
ing, Jai Ho Entrepreneurship Academy, Puducherry and Mas-
ter Trainer - EDII, Chennai delivered special address on “Gand-
hian Innovation Principles and Sustainable Entrepreneurship  
Growth in India” and stated that affordability and sustainability 
are two basic principles of mahatma Gandhiji suitable to even 
today’s cut throat market of globe. He has highlighted that the 
successful entrepreneurs of our country, who are adopted the  
innovative principles advocated by the mahatma Gandhiji. In  
this National Webinar 265 participants including teachers,  
research scholars, students from TNOU and other institutions  
were actively participated and obtained E-certificate in appreci-
ation of participation.
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Ithazhiyalum Bharathiyum

School of Journalism and New Media Studies (SOJNMS) 
conducted a National Seminar in in the commemoration 
of 75th Indian Independence Day Celebration on the top-

ic “இதழியலும்! பநாரதியும் !” on 05.08.2022 at 11a.m though virtual  
mode. Dr.K.Rathnakumar, Registrar, Tamil Nadu Open Universi-
ty presided the seminar Mr. Pon Dhanasekaran, Former Editor,  
Pudhiya Thalaimurai-Kalvi delivered the Keynote address on the 
topic. He narrated various special capability Bharathiar. Bharathi-
yar, also known as Subramanya Bharathi, is one of the most rec-
ognized household Tamil names. Born on December 11, 1882, (he 
would have celebrated his 130th birthday), Bharathiyar passed 
away at the age of 38 on September 11, 1921. A pioneer poet, jour-
nalist and activist, Bharathiyar paved the way for modern day 
Thamizh poetry and was an avid supporter of feminism - advo-
cating for women’s rights. He was also outspoken about the Hindu  
caste system, refusing to identity with his Brahmin upbring-
ing in order to make a point that all were equal. Dr.P.Chitra and 
Dr.C.Karthikeyan, Asst Prof from SOJNMS organized this pro-
gramme. The master of ceremony was done by Mr. M.Ganesan, 
the research scholar of the School. The Teaching and Non Teach-
ing staff members of TNOU and students studying various me-
dia courses of the University participated in this programme. The 
e-certificate is provided to the participants. 
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பரத்நாட்டியப் பயிைரங்கு

75 -ஆம் சுதந்திர திைத்திலைப் பபநாற்றும் விதமநா்க, தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கம் இதழியல (ம) புதிய ஊட்கப் பள்ளியின் ்நாட்கம் (ம) அரங்கக 

்கலைத்துலை, 2022 ஆ்கஸ்ட்டு - 6 மற்றும் -7ஆம் பததி்களில பரத்நாட்டியப் 

பயிைரஙகிலை, ்கரூர் ் நாட்டியநாஞசலி அைக்கட்டல்ளயுடன் இலைந்து ் டத்தியது. பரத்நாட்டியப் 

பயிைரஙகுக்கநாை ்சைவீைங்கல்ள ்கரூர் ்நாட்டியநாஞசலி அைக்கட்டல்ள ஏற்றுக்்கநாண்டது. 

இந்்நாட்டியப் பயிைரஙகில 30 பஙப்கற்பநா்ளர்்கள் இரு ்நாட்்கள் பஙகு ்்கநாண்டு பயிற்சி 

்பற்ைைர். ்டைப் பயிற்சிலய முலைவர். சிவபைநா்க்நாதன், உதவிப் பபரநாசிரியர், ்டைத்துலை, 
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அண்ைநாமலைப் பல்கலைக்கழ்கம், சிதம்பரம் அவர்்களும், ம.்கபைஷ், பயிற்று்ர், ்கரூர் 

்நாட்டியநாஞசலி ஆகிய இருவரும் ்கைந்து ்்கநாண்டு பயிற்றுவித்தைர். பயிற்சியின் நிலைவில 

பபரநாசிரியர் கு.ரத்ைகுமநார், பதிவநா்ளர், தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கம், ்சன்லை 

அவர்்கள் ்கைந்து ்்கநாண்டு பஙப்கற்பநா்ளர்்களுககுச் சநான்றிதழ வழஙகிச் சிைப்பித்தைர். 

முலைவர். சி. ்கநார்த்திப்கயன், உதவிப் பபரநாசிரியர், இதழியல (ம) புதிய ஊட்கப் பள்ளி 

அவர்்கள் ஒருஙகிலைந்து ்டத்திைநார். 

தூயலமைப் பணியநாளர்கலள ்்கௌரவிககும் விழநா

தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்க பதிவநா்ளர் அவர்்களின் வழி்கநாட்டுதலின் படி 

இந்திய திரு்நாட்டின் 75வது சுதந்திர திை நிலைவு விழநாவிலை முன்னிட்டு ் தநாடர்்கலவி 

புைத்தின் வநாயிைநா்க விழுப்புரம் மண்டை லமய உறுப்பு சமுதநாயக ்கலலூரியில -08

2022-08 திங்கட்கிழலம ்கநாலை 10.30 மணிய்ளவில ்்கநாரநாைநா ்பருந்்தநாற்று ்கநாைத்தில 

தன்ைைம் பநாரநாமல அரும்பணியநாற்றிய விழுப்புரம் ்்கரநாட்சி தூயலமப் பணியநா்ளர்்கல்ள 

்்கௌரவிககும் விதமநா்க ்லட்பற்ை பநாரநாட்டு கூட்டத்தில தமிழத்தநாய வநாழத்துடன் விழநா 

இனிபத துவஙகியது. விழுப்புரம் மண்டை லமய உறுப்பு சமுதநாயக ்கலலூரி ஒருஙகிலைப்பநா்ளர் 

முலைவர் ஆ. ் சந்திலகுமநார் வரபவற்புலர நி்கழத்திைநார். விழநாவிற்கு தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்க ்தநாடர்்கலவிப் புை உதவி பபரநாசிரியர். முலைவர் ஐ. அம்பபத் வநாழத்துலர 

வழஙகிைநார். விழுப்புரம் ்்கரநாட்சி ஆலையர் உயர்திரு. B.V. சுபரந்திர ஷநா, M.A அவர்்கள் 
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விழநா சிைக்க சிைப்புலரயநாற்றிைநார். ்்கநாரநாைநா ்பருந்்தநாற்று ்கநாைத்தில சிைப்பநா்க 

பணியநாற்றிய தூயலம பணியநார்்களுககு பநாரநாட்டு சநான்றிதழும் நிலைவு பரிசும் வழஙகி 

்்கௌரவிக்கப்பட்டது. அடுத்ததநா்க தூயலம பணியநா்ளர்்கள் திருமதி. சரஸ்வதி மற்றும் 

தூயலம பணியநா்ளர் சங்க தலைவர் அவர்்கள் பல்கலைக்கழ்கத்தின் பநாரநாட்டுககு 

மகிழவு ்தரிவித்து இதுபபநான்ை பநாரநாட்டுக்கள் எங்க்ளது பணியநா்ளர்்கல்ள பமலும் 

ஊக்கப்படுத்துவதநா்க அலமயும் எை ்தரிவித்தைர். இறுதியநா்க விழுப்புரம் மண்டை 

லமய ஒருஙகிலைப்பநா்ளர் முலைவர் R.S. சுப்கஷ்வர் பிரசநாத் ்ன்றியுலர வழங்க 

பதசிய கீதத்துடன் விழநா இனிபத நிலைவு ்பற்ைது.

பபச்சுப் பபநாட்டி

75-ஆம் சுதந்திர திைத்திலைப் பபநாற்றும் விதமநா்க, (சுதந்திரத் திரு்நாள் 

அமுதப் ்பருவிழநா / ஆசநாதி்கநா அம்ரித் மப்கநாத்சவ்), தமிழ்நாடு 

திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் ்கலைப் பண்பநாட்டு லமயம் 

2022 ஆ்கஸ்ட்டு - 8 ஆம் பததி பல்கலைக்கழ்க மநாைநாக்கர்்கள், ஆயவநா்ளர்்கள் 

(Ph.D, MPhil) ஆகிபயநார் ்கைந்து ்்கநாள்ளும் வல்கயில “சுதந்திர இந்தியநா” எனும் 

தலைப்பில பபச்சுப் பபநாட்டிலய ்டத்தியது. இதில, பரிசு்கள் ்பற்ைவர்்கள் விபரம் 

வருமநாறு, 

வ.எண் முதல் பரிசு இரண்்டாம் பரிசு மூன்டாம் பரிசு

1
மடா.தடாட்டாயணி 
சி்ப்புக் கல்வியல் படிப்பு 
( Spc.BE.D)

ரிஸ்சுவடானடா வ்ந், முனனவர் 
பட் ஆயவடாளர் ( SOMS) ரபீக் அகமத் 

முனனவர்பட் 
ஆயவடாளர் (SOE)மமடா. கமே்ன, முனனவர் 

பட் ஆயவடாளர் (SOJNMS) 

இப்பபநாட்டியில மூன்று ்டுவர்்கள் ்கைந்து ்்கநாண்டைர். அவர்்களின் விபரம் வருமநாறு, 

முலைவர் சு. அரங்க்நாதன், உதவிப் பபரநாசிரியர், தமிழியல (ம) பண்பநாட்டுப் பள்ளி

முலைவர் இ. இனியன், உதவிப் பபரநாசிரியர், சமூ்க அறிவியல பள்ளி

முலைவர் ்ரனி ஆர்த்தி, உதவிப் பபரநாசிரியர், சமூ்க அறிவியல பள்ளி 

நி்கழவு ஒருஙகிலைப்பு

முலைவர். சி.்கநார்த்திப்கயன், ஒருஙகிலைப்பநா்ளர், ்கலைப்பண்பநாட்டு லமயம்

-15.08.2022ஆம் பததி ் லட்பற்ை சுதந்திர திைக ்கலைவிழநா நி்கழவில ் வற்றியநா்ளர்்களுககுப் 

பரிசு மற்றும் சநான்று வழஙகிச் சிைப்பிக்கப்பட்டது. 

E Quiz

The School of Politics and Public Administration, Tamilnadu Open Uni-
versity has organised an E - Quiz from 08.08.2022 to 09.08.2022 in Com-
memoration with celebration of 76th Independence Day. A total of 190 

participants attended the E-Quiz from our university and various institutions. 
The participants are provided with E-Certificate for the same.
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Breastfeeding Awareness Programme

Tamil Nadu Open University (TNOU) along with the Crescentia Educa-
tional & Charitable Trust, Chromepet, jointly celebrated and conducted 
the occasion of Breastfeeding Awareness programme, on 10th August, 

2022, forenoon at the General Hospital, Tambaram, on account of 75th year 
Independence Day Celebrations. The programme was conducted in the 
hospital and in the event, the officials from both TNOU and Hospital have 
participated, The audience were given a talk about the management of new 
born babies and the significance of breast feeding by the health officials. The 
meeting was attended and addrssed by the Dr. K. Rathnakumar, Registrar of 
TNOU, Dr.C. Palanivel, Chief Civil Surgen, GH, Tambaram, Dr. M.V.Sudhakaran, 
Professor & Director, School of Social Sciences, TNOU, Dr. J. Kamesh Balaji,  
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Dr. Leena Michael, of Tambaram GH, Ms. Jamuna Rani, and Ms. N.Subytha 
Newton, President and Founder of Creescentia Educational Trust. 75 bene-
ficiaries were distributed with the gift hamper comprising Nutrious Powder, 
vitamins, essential dress materials for the newborn babies & their mothers 
and sanitary materials. The staff members Ms.  J. Renee Arathi, Dr. N. Sarava-
nakumar and Dr. D. Thirumalraja, Assistant Professors of School of Social Sci-
ences, TNOU have organised the event and also present in the programme.

Exhibition on The Sparks of Indian Nationalism
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On the 10th of August, 2022, 21 students from B.A History, Stella Maris 
College, Chennai set up an exhibition at the Tamil Nadu Open Uni-
versity. This exhibition was coordinated by the School of History and 

Tourism Studies, TNOU and the Department of History, Stella Maris College. 
Prof. N. Dhanalakshmi, SOHTS, Tamil Nadu Open University took up an imita-
tive to organize this event with the students of Stella Maris College. The exhi-
bition was set up in the Library Hall from 10:00 AM to 5:00 PM. The theme of the 
exhibition was “Sparks of Indian Nationalism”. There was a total of 10 teams 
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that made models and charts about Indian Nationalism. The exhibition was 
inaugurated by Dr. Rathnakumar, the Registrar at 10:00 am

As India is celebrating a significant milestone this year, 75 Years of 
Independence it is essential that we spread awareness about the effort put 
into the freedom struggle. Through this exhibition students from the nearby 
Government schools and colleges were able to learn about the Indian Na-
tional Movements and its importance in Indian history. The models repre-
sented various incidents like the Non-Co-Operation Movement, Santhal Re-
bellion, Indigo Revolt, Kakori Conspiracy, Indian National Army, Jallian Wallah 
Bagh, Chauri Chaura Incident, Vellore Mutiny, Salt Sathyagraha, and Parti-
tion. It was a learning experience for both the participants and the visitors. 

More than 500 students from nearby Schools and Colleges, Research Schol-
ars and faculty members of TNOU visited the exhibition.

Drug Addiction – Causes, Consequences  
and Mitigation

On account of 75th year Independence Day Celebrations, the school 
of social sciences, has planned to conduct a seminar on the evils 
of drug abuse. Since, there is an increase in the substance abuse 

among the students, it was felt by the school, to conduct a seminar to spread 
about the evils of the drug, it’s causes, consequences of the addiction and 
about the ways of treating the patients. In this line, an eminent psychia-
trist in the drug addiction field was identified, and the seminar titled “ Drug 
Addiction – Causes, Consequences and Mitigation” was conducted on 10th 
August, 2022 at 3.30 pm at the Thiruvalluvar Mini Auditorium situated at the 
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Academic Block of TNOU. In the Seminar , the welcome address was given 
by the Director the school, Dr. M.V.Sudhakaran, followed by the inaugural ad-
dress by the Dr. K.Rathnakumar, Registrar. The thematic special address was 
delivered by Dr. Venkatesh Madan Kumar, Professor , Dept of Deaddiction, 
Institute of Mental Health & Madras Medical College. Around 85 participants, 
both teaching, non-teaching, research scholars and students have attend-
ed the seminar which was followed by active discussion and interaction. Ms.  
J. Renee Arathi, Dr. N. Saravanakumar and Dr. D. Thirumalraja, Assistant Pro-
fessors of School of Social Sciences, TNOU  organised the event.

Innovations in Education – Raising Scientific Literacy 

The School of Education conducted the One Day National Seminar on 
“Innovations in Education – Raising Scientific Literacy’’ on 11.08.2022 
through Virtual Platform. The Seminar was organised by Dr.D.Sumathi 

and Dr.C.Barathi Assistant Professors. A total of 106 participants took part in 
the seminar. Prof.K.Rathnakumar, Registrar, TNOU delivered the Presidential 
Address. Dr.M.Manivannan, Professor and Chairperson, Faculty of Education 
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and Controller of Examinations delivered the felicitation address and The 
chief guest Dr.P.Muthupandy, Assistant Professor, DDE, Department of Edu-
cation, Madurai Kamaraj University, Madurai delivered the Special Address 
on the topic “Innovations in Education – Raising Scientific Literacy”. 

இநதிய விடுதலைப் பபநாரில தமிழ்கம்

75ஆவது இந்திய விடுதலை ஆண்டிலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கத்தின் தமிழியல மற்றும் பண்பநாட்டுப் புைம் “இந்திய 

விடுதலைப் பபநாரில தமிழ்கம்” என்னும் தலைப்பில இரண்டு ்நாள் பன்ைநாட்டுக 

்கருத்தரஙகிலை 12.08.2022  &  11.08.2022 ஆகிய இரு ்நாள்்களில இலைய வழியில 

்த்தியது. தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் பதிவநா்ளர் முலைவர் கு. இரத்ைகுமநார் 

அவர்்கள் ்கருத்தரஙகில ்கைந்து்்கநாண்டு தலைலமயுலரயநாற்றிைநார். ்சம்்மநாழித் தமிழநாயவு 

மத்திய நிறுவைத்தின் துலைத் தலைவரும் தஞலச தமிழப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் பமைநாள் 

துலைபவந்தருமநாை பபரநாசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி அவர்்கள் ்கருத்தரங்க ் தநாடக்கவுலரயநாற்றிைநார். 

இந்தியநா, ்ெர்மனி, மபைசியநா, சிங்கப்பூர், ஆஸ்திபரலியநா, இஙகிைநாந்து, இைஙல்க ஆகிய 

ஏழு ்நாடு்களிலிருந்து துலைசநார் ஏழு வலலு்ர்்கள் வ்ளலமயர்்க்ளநா்க (Resource Persons) 

்கைந்து்்கநாண்டு தங்க்ளது ஆயவுக ்கட்டுலர்கல்ள வழஙகிைர். குறிப்பநா்க முதல ் நாள் அமர்வில 

இந்திய எழுத்தநா்ளர் திரு.்சலவ புவியரசன் அவர்்கள் “இந்திய விடுதலைப் பபநாரட்டத்தில 

தமிழ இதழ்கள்’ என்னும் தலைப்பிலும், மபைசியநாவிலுள்்ள மைநாயநாப் பல்கலைக்கழ்கத்தின் 

இந்திய ஆயவியல துலைத்தலைவர் முலைவர் மணிமநாைன் சுப்பிரமணியம் அவர்்கள் “இந்திய 

விடுதலைப் பபநாரும் மபைசியத் தமிழர்்களும்” என்னும் தலைப்பிலும், சிங்கப்பூர் ்ன்யநாங 

்தநாழிலநுட்பப் பல்கலைக்கழ்கத்திலிருந்து முலைவர் இரநாமன் விமைன் அவர்்கள் “விடுதலைப் 

பபநாரில தமிழக ்கவிஞர்்கள்” என்னும் தலைப்பிலும் ஆயவுக ்கட்டுலர்கல்ள வழஙகிைநார்்கள். 

இரண்டநாம் ் நாள் அமர்வில இைஙல்க எழுத்தநா்ளர் திரு. ஐ.சநாந்தன் அவர்்கள் “்கடல தநாண்டி வந்த 

்கநாற்று” என்னும் தலைப்பிலும், ஆஸ்திபரலிய உச்ச நீதிமன்ை பநாரிஸ்டர் முலைவர் சந்திரி்கநா 

சுப்ரமண்யன் அவர்்கள் “இதழநா்ளர் பநாரதி” என்னும் தலைப்பிலும், ்ெர்மனியிலுள்்ள தமிழருவி 

வநா்ைநாலியின் இயககு்ர் முலைவர் தமிழபவள் ் யிலை விெயன் அவர்்கள் இந்தியச் சுதந்திரப் 

பபநாரநாட்டத்தில இைஙல்கயர்்களின் முன்்ைடுப்பு்கள்” என்னும் தலைப்பிலும், இைண்டன் 

்கலை லமயத்தின் திரு.்சலின் சநார்ச் அவர்்கள் “விடுதலைப் பபநாரநாட்டத்தில குமரித் தமிழர்்கள்” 
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என்னும் தலைப்பிலும் ஆயவுக ்கட்டுலர்கல்ள வழஙகிைநார்்கள். பின்ைர் பஙப்கற்பநா்ளர்்கள் 

்கட்டுலரயநா்ளர்்கப்ளநாடு ்கைந்துலரயநாடிைநார்்கள். முன்ைதநா்க, தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கத்தின் தமிழியல மற்றும் பண்பநாட்டுப் புைத்தின் பபரநாசிரியர் – இயககு்ர் 

மற்றும் ்கருத்தரஙகின் ஒருஙகிலைப்புச் ்சயைர் முலைவர் சு. பநாைசுப்பிரமணியன் அவர்்கள் 

வரபவற்புலர வழஙகியபதநாடு, ்கருத்தரஙகின் ப்நாக்கம் குறித்து விரிவநா்க எடுத்துலரத்தநார். 

்கருத்தரஙகின் முதல மற்றும் இரண்டநாம் ்நாள் அமர்வு்களின் உதவிப் பபரநாசிரியர்்கள் மற்றும் 

்கருத்தரஙகின் இலை ஒருஙகிலைப்புச் ்சயைர்்கள் முலைவர் மு. லவயநாபுரி மற்றும் 

முலைவர் சு. அரங்க்நாதன் ஆகிபயநார் ்ன்றியுலர வழஙகிைநார்்கள். 

இலைய வழியில ்லட்பற்ை இந்த இரண்டு ்நாள் பன்ைநாட்டுக ்கருத்தரஙகில உை்கம் 

முழுவதிலிருந்தும் பபரநாசிரியர்்கள், ஆயவநா்ளர்்கள், ஆயவு மநாைநாக்கர்்கள், தமிழ ஆர்வைர்்கள் 

உள்ளிட்ட 140 பபர் ்கைந்து்்கநாண்டு சிைப்பித்தைர். பஙப்கற்பநா்ளர்்கள் அலைவருககும் 

இலையவழி பஙப்கற்பு மின் சநான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது.

Evolution of Militant Nationalism In The  
Madras Presidency (1905-1914)

This Webinar on Evolution of Militant Nationalism in the Madras Presiden-
cy was organized to elaborate the 75th year of India’s Independence 
Day Prof. Dr.N. Dhanalakshmi SOHTS welcomed the participants of the 

webinar. Dr. V. Venkatraman Former Principal and former HOD of History Ra-
ju’s College, Rajapalayam delivered the key note address recalling the rea-
sons for the uprising of militancy in the Madras Presidency. He highlighted 
the contributions of all the Militant Nationalist leaders in a lucid manner. The 
present younger generation which is not aware of the importance of India’s 
Freedom Struggle, would have realized the sacrifices of those freedom fight-
ers who displayed Militant Nationalism in this part of the world. Everyone who 
heard the keynote address would have felt fortunate to have the glimpses 
of the great freedom struggle of those days. The webinar ended with the 
proposal of vote of thanks by Dr. Dolly Thomas, HOD, Department of History, 
Stella Maris College, Chennai-86.
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The One Day National Webinar  on “Dr. Vikram Sarabhai : The Father of 
Indian Space Program” on the eve of celebrating the 75th Indepen-
dence Year of India and to commemorate the Birth Anniversary of Dr. 

Vikram Sarabhai was organised by School of Education, TNOU, Chennai on 
12.08.2022 at 3.00 p.m. through online mode. 

Dr.K.S.Ramakrishnan, Associate Professor, School of Education wel-
comed the participants and the chief guest. Dr. M. Manivannan, Professor & 
Chairperson, Faculty of Education, Tamil Nadu Open University gave the Fe-
licitation Address. Dr. K. Rathnakumar, Registrar, Tamil Nadu Open University 
delivered the Presidential Address.

Mr. Nellai S Muthu, a former scientist, Indian Space Research Organi-
zation (ISRO) and a close associate of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, former Presi-
dent of India was the main speaker of the webinar. In his special address, he 

The Father of Indian Space Program



briefly narrated the life history and achievements of Dr. Vikram Sarabhai. He 
elaborately presented India’s space program starting with the set up of ISRO, 
the initial struggles, the contributions of many scientists such as Prof. Vikram 
Sarabhai, Prof. Satish Dhawan, and Dr. A.P.J. Abdul Kalam, for its develop-
ment to the latest developments such as PSLV, GSLV, etc. 

The webinar was very informative and thought provoking. It gave an 
opportunity for the younger generation to know the toils conquered in this 
great achievement. Around 802 (Eight Hundred and Two) participants, took 
part in the webinar, among them were the many young students from vari-
ous colleges, Research Scholars, Teaching Faculty from TNOU, other Univer-
sities and Colleges.

The webinar was concluded with the Vote of Thanks by Dr. K. S. Premila, 
Associate Professor, School of Education, TNOU.  The National Webinar was 
organised by Dr.K.S.Premila and Dr.K.S.Ramakrishnan, Associate Professors 
of School of Education, TNOU.
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Empowerment of Youth with Disabilities  
in Independent India

Tamil Nadu Open University through its Special Education, Faculty of Ed-
ucation conducted the webinar on “Empowerment of Youth with Dis-
abilities in Independent India” on the eve of continuous celebration of 

75th year of Indian Independence on 12 August 2022. Dr. K. K. Rathnakumar, 
Registrar, TNOU, in his presidential address, stated that all youth with disabilities 
in the country should be empowered through education, vocational training, 
and employability. Dr. M. Manivannan, Chairperson, Faculty of Education, in 
his facilitation address, pointed out that we have to empower the existing 
population of 5.6 crore youth with disabilities in our country through various 
welfare measures like free education, skill develop training, job according to 
their skills and abilities. Thiru G. Benjamin Victor, Programme Manager, Com-
missionarate of Welfare of Persons with Disabilities, Chennai offered Special 
Address and focused that India has taken up a lead to provide empower-
ment for persons with disabilities through various Acts, policies, schemes, 
and programmes. This programme was organized by Ms  S. Rajamani, and 
Ms. Silamboli, Assistant Professors (C), Special Education. 

்ெவிலியர்கலள ்்கௌரவிககும் விழநா

தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்க பதிவநா்ளர் அவர்்களின் வழி்கநாட்டுதலின் படி 

இந்திய திரு்நாட்டின் 75வது சுதந்திர திை நிலைவு விழநாவிலை முன்னிட்டு ் தநாடர்்கலவி 

புைத்தின் வநாயிைநா்க ப்கநாத்தகிரி மண்டை லமய உறுப்பு சமுதநாயக ்கலலூரியில -12

2022-08 ்வள்ளிககிழலம ்கநாலை 10.30 மணிய்ளவில ்்கநாரநாைநா ்பருந்்தநாற்று ்கநாைத்தில 

தன்ைைம் பநாரநாமல அரும்பணியநாற்றிய நீைகிரி மநாவட்ட ்சவிலியர்்கல்ள ்்கௌரவிககும் 

விதமநா்க தூய அந்பதநானியநார் ் டுநிலைப் பள்ளி அரங்கத்தில ் லட்பற்ை பநாரநாட்டு கூட்டத்தில 
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தமிழத்தநாய வநாழத்துடன் விழநா இனிபத துவஙகியது. ப்கநாத்தகிரி மண்டை லமய உறுப்பு 

சமுதநாயக ்கலலூரி ஒருஙகிலைப்பநா்ளர் முலைவர் ச.வி.ஆ. பிர்கநாஷ் வரபவற்புலர நி்கழத்திைநார். 

விழநாவிற்கு தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்க ்தநாடர்்கலவிப் புை உதவி பபரநாசிரியர். 

முலைவர் ஐ. அம்பபத் வநாழத்துலர வழஙகிைநார். ப்கநாத்தகிரி வட்டநார மருத்துவ அலுவைர் 

மருத்துவர். த. ரநாபெஷ் அவர்்கள் விழநா சிைப்புலரயநாற்றிைநார். ் ்கநாரநாைநா ் பருந்்தநாற்று ்கநாைத்தில 

சிைப்பநா்க பணியநாற்றிய ்சவிலியர்்களுககு பநாரநாட்டு சநான்றிதழும் நிலைவு பரிசும் வழஙகி 

்்கௌரவிக்கப்பட்டது. தூய அந்பதநானியநார் ் டுநிலைப்பள்ளி தலைலமயநாசிரிலய சப்கநா. பமநாட்சநா 

அைங்கநார பமரி ்கைந்து்்கநாண்டு சிைப்பித்தநார். ் சவிலியர்்கல்ளயும் அவர்்களின் பணிப்பற்றியும் 

எடுத்து கூறி பநாரநாட்டு ்பற்ைவர்்களுககு வநாழத்திைநார். அடுத்ததநா்க ்சவிலியர்்கள் திருமதி. 

ரநாமைஷ்மி மற்றும் திரு.்க. மணி்கண்டன் பல்கலைக்கழ்கத்தின் பநாரநாட்டுககு ் ன்றியும் மகிழவும் 

்தரிவித்ததுடன் அவர்்களின் பணி சிைக்க இது பமலும் உறுதியும் ்ம்பிகல்கயும் கூட்டுவதநா்க 

இருப்பதநா்க ்தரிவித்தைர். இறுதியநா்க ப்கநாத்தகிரி மண்டை லமய ஒருஙகிலைப்பநா்ளர் 

முலைவர் ச.வி.ஆ. பிர்கநாஷ் ்ன்றியுலர வழங்க பதசிய கீதத்துடன் விழநா இனிபத நிலைவு 

்பற்ைது.

‘Dr.S.R.Ranganathan’s Contribution to  
Library and Information Science”
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The University Library has organised a webinar on ‘Dr.S.R.Ranganathan’s 
Contribution to Library and Information Science” on12.8.2022 (Friday) 
between 3.30pm and 4.30 pm. The Welcome address was delivered by 

Mrs.S.Sakila,Asst.Librarian, TNOU and introduced Dr.I.Sasirekha , the Librarian, 
Lady willingdon Institute of Advanced study of Education,Chennai. The Pres-
idential address was delivered by Dr.K.Rathna Kumar, the Registrar, TNOU, 
which was inspiring . Dr.I.Sasireka, Librarian, Lady willingdon Institute of Ad-
vanced study of Education- the Resource Person delivered a special address. 
She specifically focused on the Dr.S.R.Ranganthan’s career as a Librarian in 
the University of Madras and his notable contributions such as: Five Laws of 
Library Science and Colon Classification. He wrote nearly 60 Books and 2000 
articles and his Books were digitized by University of Arizona, and he was 
honoured by Government of India with the “Padma Shri Award” in the year 
1957. To honour his contribution in the field of Library and Information Sci-
ence , the Government of India declared “12th August” as National Librarian 
Day. At the end of the webinar, Mrs.S.Sakila, the Asst.Librarian delivered the 
vote of thanks. She thanked the Registrar , the Resource person, Teaching 
and Non-teaching staff and EMPRC staff and the students for their active 
support for making this webinar success.

The Covid Warriors and Frontline Workers
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On the occasion of 75th year of India’s Independence, Tamil Nadu 
Open University honoured the Doctors, Nurses, Paramedical Staff 
and Sanitatory Workers on 13/8/2022 at the Institute of Child Health 

and Hospital, Egmore, Chennai. After the invocation, Prof. K. Rathnakumar,  
Registrar, Tamil Nadu Open University,  Professor M.V. Sudhakaran, Director, 
School of Social Sciences and Dr Elilarasi, Professor & Director ICH delivered 
the special address. The Doctors, Nurses and Paramedical Staff shared their 
COVID-19 pandemic experiences. Gifts comprising flasks and shawls were 
distributed as a token of appreciation of their noble services and the pro-
gram ended with the National Anthem. Ms.  J. Renee Arathi, Dr. N. Saravana-
kumar and Dr. D. Thirumalraja, Assistant Professors of School of Social Sci-
ences, TNOU  organised the event.
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Hoist the National Flag 
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Tamil Nadu Open University conducted many events on cel-
ebration of the 75th Independence Day. Further, Students, 
faculty and staff members of Tamil Nadu Open Universi-

ty were requested to hoist the National Flag at the household 
during August 13-15, 2022 and upload the photos with the flag 
to the University through the link provided by the University. 
313 Students and Staff members of Tamil Nadu Open University  
have uploaded their photos with National Flag through the link. These  
photos are uploaded in the TNOU website.
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இநதிய விடுதலைப் பபநாரில தமிழ்கத்தின் பங்கு

On behalf of alumni cell of TNOU an elocution Programme was conduct-
ed on 13.08.2022 On the topic இந்திய விடுதலைப் பபநாரில தமிழ்கத்தின் பஙகு. 
Two of the alumni members namely ்வன்மணி, School of Tamil and cul-

tural studies & வசந்தி, School of social sciences, Participated in the event. Dr T 
Ravimanikkam, Dr S Ranganathan, and Dr Ambeth served as the judges.

மைநாறுபவட நி்கழச்சி

75-ஆம் சுதந்திர திை ஆண்டிலைப் பபநாற்றும் விதமநா்க (சுதந்திரத் திரு்நாள் 

அமுதப் ்பருவிழநா / ஆசநாதி்கநா அம்ரித் மப்கநாத்சவ்), தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் 

பல்கலைக்கழ்கத்தின் ்கலைப் பண்பநாட்டு லமயம் பல்கலைக்கழ்க ஆசிரியர்்கள் 

மற்றும் அலுவல பணியநா்ளர்்கள் ஆகிபயநாரின் குழந்லத்கள் (சிைநார்்கள்) பஙகு ்்கநாள்ளும் 

அ்ளவில சுதந்திரப் பபநாரநாட்டவநாதி்கள் மநாறுபவட நி்கழச்சிலய மி்கச் சிைப்பநா்க 15.08.22 அன்று 

சுதந்திர திைக ்கலைவிழநாவின் ஒருபகுதியநா்க ்டத்தியது.பவடமிட்ட சிைநார்்கள் அலைவலரயும் 

பமலடககு அலழத்து சிைப்புச் ்சயயப்பட்டது. இந்நி்கழவிலை முலைவர். சி.்கநார்த்திப்கயன், 

ஒருஙகிலைப்பநா்ளர், ்கலைப்பண்பநாட்டு லமயம் ஒருஙகிலைந்து ்டத்திைநார்.

சுதநதிர தின விழநா நி்கழவு 

75-ஆம் சுதந்திர திை ஆண்டிலைப் பபநாற்றும் விதமநா்கவும் (சுதந்திரத் திரு்நாள் அமுதப் 
்பருவிழநா / ஆசநாதி்கநா அம்ரித் மப்கநாத்சவ்), -76ஆம் சுதந்திர திை ஆண்டிலை 
்்கநாண்டநாடும் விதமநா்கவும் தமிழ்நாடு திைந்தநிலைப் பல்கலைக்கழ்கத்தில 

-15.08.2022ம் பததி ்கநாலை 9.15 மணிககு பதசியக ்்கநாடி ஏற்றி ்்கநாண்டநாடப்பட்டது. 

இவ்விழநாவில, துலைபவந்தர் குழு உறுப்பிைருமநாகிய பபரநாசிரியர் எஸ். ்நாரநாயை 
்கலகுரநா, பதிவநா்ளர் பபரநாசிரியர் கு.ரத்ைகுமநார், பல்கலைக்கழ்கப் பபரநாசிரியர்்கள், அலுவல 
நிலைப் பணியநா்ளர்்கள் மற்றும் குடுப்பத்திைர், குழந்லத்கள் எை அலைவரும் ்கைந்து 

்்கநாண்டைர். 
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அதன் பின்ைர் ்கநாலை 10 மணிககு பமல பட்டமளிப்பு விழநா அரங்கத்தில சுதந்திர திை 

ஆண்டிலைப் பபநாற்றும் விதமநா்க ்கலைப் பண்பநாட்டு நி்கழச்சி்கள் சிைப்புடன் நி்கழத்தப்பட்டது. 

இக்கலைவிழநா பபரநாசிரியர் ம.மணிவண்ைன், பதர்வுக்கட்டுப்பநாட்டு அலுவைர் 

அவர்்களின் வரபவற்புலரயுடன் ்தநாடஙகியது. ்தநாடர்ந்து ஆட்சிமன்ைககுழு உறுப்பிைர்்கள் 
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பபரநாசிரியர் ச.சுப்பிரமணியன், முலைவர் த.சம்பத்குமநார் ஆகிபயநார் வநாழத்துலர வழங்கவும், 

பபரநாசிரியர் கு.ரத்ைகுமநார் பதிவநா்ளர் அவர்்கள் சிைப்புலர வழங்கவும், பபரநாசிரியர் எஸ். 

்நாரநாயை ்கலகுரநா துலைபவந்தர் குழு உறுப்பிைர் அவர்்கள் தலைலம உலர ஆற்றி 

முடித்ததும், நி்கழத்து்கலை்களின் பமலட ஏற்ைம் ்கண்டது. ்கலை நி்கழச்சி்கல்ள முலைவர். 

சி.்கநார்த்திப்கயன், ஒருஙகிலைப்பநா்ளர், ்கலைப்பண்பநாட்டு லமயம் ஒருஙகிலைந்தும் 

்தநாகுத்தும் வழஙகிைநார். 

சு. இந்துமதி ்கநார்த்திப்கயன் ்கலைககுழுவிைர், ்்க்ளசலயநா விெயசிங 

்கலைககுழுவிைர், சரண்யநா ்கலைககுழுவிைர், ஸ்ரீதர்சனி ் நாட்டியநாைய குழுவிைர் ஆகிபயநார் 

சுதந்திரதிைம் குறித்த பநாடல்கல்ள முன்னிருத்தி பலவல்க ஆடல்கல்ள நி்கழத்திைர். 

பல்கலைக்கழ்க ஆசிரியர்்கள் மற்றும் அலுவல பணியநா்ளர்்கள் ஆகிபயநாரின் 

குழந்லத்கள் (சிைநார்்கள்) பஙகு ்்கநாண்ட சுதந்திரப் பபநாரநாட்டவநாதி்கள் மநாறுபவட நி்கழச்சி 

பமலட ஏற்ைம் ்கண்டது. இதில, இர. தனியஸ்ரீ - இந்தியத் தநாய, ஷநா.த. பமநானி்கநா- 

ப்கத்சிங, ஷநா.த. ்ெஸி்கநா – பநாரதியநார், சி.்கநா. லபந்தளிர் – திலலையநாடி வள்ளியம்லம, 

அ. ்ெயவதனி – பபநாரநாளி குயிலி , அ. மதிவதனி – அம்பபநாத்்கர், வி. ஸ்ரீநிவநாசன் 

– ப்கத்சிங, வி. சநாயசநாந்தனு- திருப்பூர் குமரன் ஆகிபயநார் மநாறுபவடமிட்டு அரஙகிலை 

அதிர்வித்தைர். 

இலதத் ் தநாடர்ந்து, பல்கலைக்கழ்கத்தில BPA- ் நாட்கம் படிககும் மநாைநாக்கர்்களில 

பிரகதிஷநா குழுவிைரின் மைச்சநாட்சி ்நாட்கமும், சங்கரன் குழுவிைரின் ்கட்டப்்பநாம்மன் 

்நாட்கமும், துலரச்சநாமி குழுவிைரின் குைவஞசி ்தருககூத்தும், ப்கநாபநாைகிருஷ்ைன் 

குழுவிைரின் ்கர்கநாட்டமும், ்சலவககுமநாரின் ்நாட்டிய ்நாட்கமும் நி்கழத்தப்பட்டது. 

முலைவர் பட்ட ஆயவநா்ளர்்க்ளநாகிய ரிஸ்வநாை வசந் (SOMS) – பநாட்டு, சி. 

பநாைச்சந்தர் (SOJNMS) – சநாகசநாபபநான் இலச, குமரகுருபரன் (SOTCS) - பைகுரல 

ஆகிய நி்கழவு்கல்ளச் சுதந்திர திைத்லத முன்னிருத்தி நி்கழத்திைர். 

நி்கழவின் முடிவநா்க, பமற்்கநாணும் நி்கழவில பஙகு ்பற்ை ்கலைஞர்்களுககு 

சநான்றிதழ வழஙகிச் சிைப்பிக்கப்பட்டது. பமலும் ்கலைப்பண்பநாட்டு லமயம் சுதந்திர இந்தியநா 

எனும் தலைப்பில ்டத்திய பபச்சுப் பபநாட்டியில ்வற்றி ்கண்ட மநாைநாக்கர்்களுககும், 

முன்ைநாள் மநாைவர் பிரிவு சுதந்திரப் பபநாரநாட்டத்தில தமிழ்கம் எனும் தலைப்பில ்டத்திய 

பபச்சுப் பபநாட்டியில ்வற்றி ்கண்ட முன்ைநாள் மநாைநாக்கர்்களுககும் பநாரநாட்டும் சநான்றும் 

வழங்கப்்பற்ைது. 

சநான்றிதழ வழஙகும் நி்கழவில பபரநாசிரியர் எஸ். ் நாரநாயை ்கலகுரநா துலைபவந்தர் 

குழு உறுப்பிைர், பபரநாசிரியர் கு.ரத்ைகுமநார் பதிவநா்ளர், பபரநாசிரியர் ம.மணிவண்ைன் 

பதர்வுக்கட்டுப்பநாட்டு அலுவைர், ஆட்சிமன்ைககுழு உறுப்பிைர்்கள் பபரநாசிரியர் 

ச.சுப்பிரமணியன், முலைவர் த.சம்பத்குமநார், புை முதன்லமயர்்கள் பபரநாசிரியர் ம. சுதநா்கரன், 

பபரநாசிரியர் சு. பநாைசுப்பிரமணியன், இந்தியன் வஙகி பமைநா்ளர் ஆகிபயநார் ்கைந்து ் ்கநாண்டு 

சிைப்பித்தைர். 

நி்கழவின் முடிவநா்க, முலைவர் த.இரவி மநாணிக்கம் இலைப்பபரநாசிரியர் ்ன்றி 

உலர வழங்க ்நாட்டுப்பண்ணுடன் விழநா இனிபத நிலைவு ்பற்ைது. 
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சுதநதிர தின விழநா - ்கலைநி்கழச்சி்கள்
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National Conference

National Conference on “Women Participation, Representation and 
Empowerment” was held on 22nd August 2022 at Convocation 
Hall.  The Hon’ble Minister Tmt. P. Geetha Jeevan, Minister of 

Social Welfare & Women Empowerment, Government of Tamil Nadu 
inaugurated the Conference,  Key Note Address was given by the 
Dr.Thamizhachi Thangapandian Member of Parliament (South Chennai 
Constituency), Government of India,  Felicitation Address was given by 
the Dr. K. Rathnakumar, Registrar, Tamil Nadu Open University, 
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Prof. M.V. Sudhakaran, Chairperson, Faculty of Social Sciences, TNOU 
delivered the Rationale of the Programme and Dr. S. Anantharamakrishnan, 
Assistant Professor of Criminology and Criminal Justice Administration / 
Organising Secretary delivered the Welcome Address and Vote of Thanks 
by Dr. B. Anupama Devi, Assistant Professor.
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 In the First session topics Media and Women and Gender and Politics 
were discussed, in the Second Session Women Health and Economic 
Policy and Rights of Women: An insight to reality were discussed.  Tmt. A.S. 
Kumari, Chairperson, Tamil Nadu State Commission for Women, Govt. Of 
Tamil Nadu presented the Valedictory address. Dr. T. Y. Sarada, Member 
Syndicate, TNOU gave felicitation address and the programme ended 
with National Anthem.
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Interactive Workshop on “Awareness Programme  
on Tobacco Use in Different Form: Causes Cancer

Dr. T. Sampath Kumar introduced theme of the workshop

Prof. M. Manivannan, felicitates about the workshop TNOU.

The One Day Interactive Workshop Dr T Sampath 
Kumar, Syndicate Member, Assistant Professor 
(Senior Grade) in School of Education, Director, 

Centre for Industry- Institution Collaboration and 
Director of TAP Workshop delivered Welcome 
Address.
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Prof. K.Rathna Kumary, Registrar presides over the workshop

Momento to Dr. T. Sampath kumar

Momento to Dr. M. Manivannan
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Momento to Prof. Surendran Veeraiah Professor & Head,  
Dept. of Psycho- Oncology & RCTC,  Cancer Institute, Adyar, Chennai.

Participants of the Workshop
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Certificate to chief guest Prof.Surendran Veeraiah

The Vote of thanks was delivered by Dr C. Barathi, Assistant Professor in 
School of Education.

Registrar Engagement
Date Event Mode/Venue Organizer(s)

03.08.2022
Workshop on Awareness Programme 
on Tobacco Use in Different Form  
Causes Cancer

Thiruvalluvar  
Auditorium

SOE & CUIIC, TNOU

04.08.2022

Conclave of Excellence in H.E Governor’s office

jpUf;Fws; Ma;tuq;fk;: 5 Virtual Mode SOTCS, TNOU

National Seminar on SWAYAM: The 
Revolution in Indian Education

Virtual Mode SOE, TNOU

05.08.2022

National Webinar on Gandhian  
Innovation Principles and Sustainable 
Entrepreneurship Growth in India

Virtual Mode SOMS, TNOU

,jopaYk; ghujpAk; fUj;juq;fk;; Virtual Mode SOCCJA, TNOU

National  Webinar on Pride of Indian 
Textile and Costume

Virtual Mode SOS, TNOU
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10.08.2022

World Breast Feeding Awareness Week
Government Hospital, 
Chrompet

SOSS, TNOU

Pending Court Case Meeting
Secretariat,  
Higher Edn. Dept.

Seminar in Drug Addiction-Causes, 
Consequences and Mitigation

Thiruvalluvar  
Auditorium

SOSS, TNOU

11.08.2022

National Seminar on Innovations in 
Education-Raising Scientific Literacy

Virtual Mode SOE, TNOU

International Webinar on Tamil Nadu 
in Indian Freedom Struggle

Virtual Mode SOTCS, TNOU

12.08.2022

National Webinar on Dr. Vikram 
Sarabhai: The Father of Indian Space 
Program

Virtual Mode SOE, TNOU

Webinar on Empowerment of Youth 
with Disabilities in Independent India

Virtual Mode SOSER, TNOU

Dr.S. Ranganathan’s Contribution to 
Library and Information Science

Virtual Mode
University Library, 
TNOU

13.08.2022 Ngr;Rg;Nghl;b
Thiruvalluvar  
Auditorium

Alumni Cell, TNOU

15.08.2022 Independence Day Celebration Academic Block TNOU

18.08.2022
Admission Promotional workshop to 
the Regional Staff Members

Syndicate Hall SSSD, TNOU

22.08.2022
National Conference on Women  
Participation, Representation and  
Empowerment

Thiruvalluvar  
Auditorium

SOCCJA, TNOU

24.08.2022 NAAC Meeting CIQA Hall TNOU

29.08.2022 CM Cell Meeting Secretariat Govt of Tamilnadu

30.08.2022 Chief Minister Meeting Anna University Govt of Tamilnadu

Date Event Mode/Venue Organizer(s)
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Faculty Participation in Events

Faculty – Publication in Journal

Editor 
Dr. M. Manivannan 

Professor

Editorial Board Members
Dr. R. Mahendran  
Assistant Professor

Dr. P. Chitra  
Assistant Professor

Dr. E. Kumar  
Assistant Professor

Sl.No Name of the Faculty Title of the Event Organisation and Date

1 Dr.B.Anupama Devi

Focus Session (Virtual) On Special  
Education

The American Centre, 
U.S.10.08.2022

Online Training on Multimedia  
Resources for Teaching, Learning and 
Assessment

CIET, NCERT 22nd to 
26th August, 2022

2 Dr.R.M.Tamil Selvan Focus Session (Virtual) On Special  
Education 

The American Centre, 
U.S. 10.08.2022

3 Dr. K. Katturajan

International Webinar on Higher  
Education Opportunities in Geospatial 
Sciences: Trends and Future  
Perspectives

Department of  
Geoinformatics, Central 
University of Jharkhand, 
18.08.2022

4 Mrs. S. Rajamani Webinar on mindfulness for Educators Chetana Education  
21st 2022

5 Mrs. M. Kowsika Focus Session (Virtual) On Special Edu-
cation 

The American Centre, 
U.S. 10.08.2022

Sl. 
No

Name of the 
Author(s) Title of the Paper Name of the Journal/

Book/ Proceedings
ISSN No. and 
Volume No

1 R. Meenambigai

An Assessment on Green 
Human Resource  
Management and its  
Practices

Shodhasamhita:  
Journal of Fundamental 
and Comparative  
Research (UGC Care)

ISSN: 2277-7067, 
Vol. VIII, No.n1 
(XXXIII): 2022
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